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Oseberg Båtlag ble stiftet 21.05.2012. Båtlaget er en åpen, upolitisk og ideell forening, med hovedformål å 
vedlikeholde, drifte, seile og bemanne Saga Oseberg. 
Båtlaget skal ivareta, forske på og videreutvikle kunnskapen om bruk av vikingskip og -båter, og aktivt drive 
formidling av denne kunnskapen. Båtlaget vil også delta i bygging av nye vikingskip på Vikingodden i Tønsberg. 
Båtlaget skal tilrettelegge for aktiviteter for voksne, barn og unge. 
 
Båtlaget hadde ved årets begynnelse 118 medlemmer. I løpet av året har vi fått en del nye medlemmer og en 
del har sluttet. Ved årets slutt hadde Båtlaget 129 medlemmer. Totalt 103 enkeltmedlemmer og 26 
familiemedlemmer. Av denne medlemsmassen var rundt 40 medlemmer aktivt deltagende i dugnadsarbeid, ro-
oppdrag, eventer og tokt i løpet av året. 
 
  
Styret har i perioden bestått av følgende personer og verv:  
Leder: Ole Harald Flåten 
Nestleder: Nina Killie Øydvin  
Sekretær: Per Wold 
Kasserer: Arne Hesselberg  
Styremedlem: Petter Juel Roberg 
Styremedlem: Kim Arneson Svingen  
Høvedsmannsrådets representant i styret: Lars Bill  
 
Styret har i perioden avholdt 6 styremøter. Referater fra styrets møter legges ut på våre medlemssider etter 
hvert som de blir godkjent. 



  
Høvedsmannsrådet har bestått av: 
Leder: Lars Bill 
Medlemmer: Steinar Lillås og Annette Bischoff 
Hovedaktiviteten for Høvedsmannsrådet i 2019 har vært å arbeide for godkjennelse hos Sjøfartsdirektoratet 
sammen med båtlagsleder og en gruppe høvedsmenn. Det har også vært avholdt ett møte med alle 
høvedsmenn.  
 

 
 
Undergrupper i Styret i Oseberg Båtlag: 
Ansvar for aktivitetskoordinering, eventer og medlemsmøter: Ole Harald Flåten  
 
Koordinator av dugnadsgruppa: Kjersti Marken. 
 
Ansvar for IT / hjemmeside/ FB: Petter Juel Roberg  
 
Ansvar for smedgruppa - Regin: Kim Arneson Svingen 
 
Ansvar for Rigg -og Ullseilgruppa: Nina Killie Øydvin 
 
 Ansvar for matgruppa – Andrimne: Anastasia Smyk 
 
Gilde-/festgruppa 
Vårgildet arrangeres av Tekstilgruppa og høstgildet av Båtlagene. Høstgildet i år ble koordinert av Farmann 
Båtlag og var på Gildehallen i Borre. På høstgildet ble også alle båtlagene fra sommertoktet invitert til god 
vikingmat, flott billedkavalkade og et flott sosialt samvær. 
   
 
 



 
Ny Høvedsmann 
Torstein Roberg ble utnevnt til høvedsmann for roing på Høstgildet. Vi gleder oss til turer med ham i 2020. 
Godt jobba! 
 

 
 



Tjæregruppa 
Vi har brent en tjæremile med Haardraade Vikingforening ved Tyrifjorden. Vi har nå fått tillatelse fra 
kommunen/Havnevesenet til å sette opp tjæreprøver i friluft og i vannet og vil starte dette i 2020. 
 

 
 
Nyrekruttering 
Båtlaget og styret ønsker mer aktivitet med hensyn til nyrekruttering til Båtlaget. Blant annet ønsker Båtlaget å 
rekruttere flere unge medlemmer. 
Tiltak som er videreført i 2019 er: 

- Det ble arrangert onsdagsroing hvor båtlagsmedlemmer kunne ta med arbeidskolleger/venner som 
var interessert 

- Frivillige under Tønsberg Vikingfestival ble rekruttert 
 
 
Rigg- og Ullseilgruppa 
Vi tok på oss oppdraget med å laga riggen til Saga Farmann under kyndige ledelse av Tor Øydvin. Arbeidet 
startet 9/4 og det ble jobbet jevnt og trutt til riggen var ferdig i begynnelsen av juni. Seilet er sydd av Frode 
Bjøru og kom i slutten av mai. 
 
Det har vært liten aktivitet i gruppa i forhold til vedlikehold på Saga Oseberg. Det var planlagt at riggen skulle 
tjæres på våren, men grunnet mange gjøremål i forkant av toktet, ble ikke dette gjort. Vi vurderte at tauverket 
så bra ut og at det ville gå greit å utsette tjæringa til våren 2020. Da må både stående og løpende rigg tjæres. 
 
Ullseilet ble impregnert i 2014 og nå er det på tide å gjøre dette på nytt. Duken kjennes tørr ut som fører til at 
den trekker til seg vann dersom den blir våt. 
 
Det ble gjort en bestilling i høst til Nortura på Gol som slakter sauer og de sendte 272kg innvollsfett til Nortura i 
Tønsberg. Her ble det hentet og fraktet til et fryselager i påvente av våren hvor vi skal koke ut fettet og gjøre 
det klart til impregnering. 
 



De såkalte råbukkene/grisene som råa har hvilt på er ikke spesielt pene å se på og det er gjort en forespørsel til 
båtbyggerne om å lage noen som er bedre. 
 
Gruppa består av 11 medlemmer per feb 20: 
Nina Killie Øydvin (leder) 
Unni Ottosen 
Arne Hesselberg 
Hanne Wigen Thygesen 
Håvard Mogan Enerud 
Kari Røsbak 
Kjersti Aas-Hanssen 
Tor Øydvin 
Per Wold 
Trond Borsheim 
Heidi Uth 
 

 



 
 
Smedgruppa Regin 
Faktastisk i samarbeid med biblioteket 
var stor suksess også denne gangen, vi 
har allerede blitt bedt om gjentagelse. 
Grindbygget er tatt i bruk til smia og 
brukes også ved matlaging og andre 
aktiviteter. Vi jobber nå med planer for 
smykkestøping og er aktive i Vikinger i 
Vestfolds smedgruppe. 

 
Mentor for smedgruppa, Bjørn Harald 
Lian, gikk dessverre bort i løpet av året. 
Han var en fantastisk lærer og veileder i 
både smedyrket og formidling av 
smedkunsten. Han vil bli dypt savnet. 

 
  
 
 
 
 
 
Sjøfartsdirektoratet 
Også i år har vi jobbet med nytt regelverk for vikingskip «Osebergdirektivet» , i samarbeide med USN og 
Forbundet Kysten samt i nær kontakt med politikere og departement. Dette har resultert i et nytt regelverk 
gjeldende fra 1. februar 2020. 

 



  
MotorSaga 
Motorsaga har blitt oppgradert med ny propellbeskyttelse og er benyttet flittig i opplæring og redningsøvelser. 
Gear er skiftet i 2019 og vi har begynt arbeidet med å finne en erstatter til MotorSaga. Motoren har nå gått ca 
1.000 timer. 
 

 
 
IT 
Båtlaget har egen hjemmeside (www.sagaoseberg.no). Denne inneholder informasjon om båtlaget. Dropbox 
blir benyttet til lagring av interne dokumenter etc. av styret og grupper. 
For påmelding til arrangementer benytter vi SPOND.  
Styret benytter Styreweb til medlemsregister, regnskapsføring, med mer. Vi har også en lukket facebook 
gruppe (Oseberg Båtlag! Hva skjer`a) som kun er for medlemmer i Båtlaget. Der skal det kun legges ut viking og 
båtlags-relevante saker 
Med jevne mellomrom har styret sendt ut medlemsmail med informasjon om kommende oppdrag, kurs, 
møter, dugnader og annet som har vedrørt båtlaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOKT 2019 TELEMARKSKANALEN 

 
Planleggingen av toktet startet høsten 2018 og var et samarbeid mellom Oseberg Båtlag, Farmann Båtlag, 
Båtlaget Gaia fra Sandefjord samt Olavs menn fra Telemark. 
Målet med toktet var en belønning til medlemmene for den frivillige innsatsen, men også for å markere 
sammenslåingen av fylkene Vestfold og Telemark fra 1/1-20. 
 
Det ble dannet en styringsgruppe bestående av en fra hver av båtlagene samt: 
Birgitte Gulla Løken (Telemarkskanalen) 
Kjell Ivar Schia (Olavs menn) 
Nina Killie Øydvin (Oseberg Båtlag) 
Sven Erik Gunnerød (Farmann Båtlag) 
Dagfinn Rustad (Båtlaget Gaia) 

 
 
Det ble avholdt totalt 9 møter i Larvik, Nevlunghavn og Sandefjord.  
 



Det ble gjort en befaring før jul 2018 av Tor Øydvin og Kjell Ivar Schia som kjørte langs kanalen og gjorde 
nødvendige undersøkelser. 
Grunnet slusingen i Telemarkskanalen hvor rutebåtene hadde første prioritet, ble det lagt en veldig detaljert 
plan for slusingen av våre 4 vikingskip. 
 
Det ble opprettet undergrupper i Oseberg Båtlag og Farmann Båtlag som hadde ulike ansvar: 
Matgruppa med Anastasiia Smyk som leder og Toril Sandtorv og Ada Rommen som matansvarlige på hvert skip, 
henholdsvis Saga Oseberg og Saga Farmann. 
Vi hadde 4 høvedsmenn: 
Steinar Lillås, Tor Øydvin, Ole Harald Flåten og Wiggo Sten Larsen. 
Toktledere: 
Torstein Roberg, Sven Erik Gunnerød, Kjersti Marken, Håvard Mogan Enerud, Nina Killie Øydvin, Lars Bill og Rolf 
Krogh-Sørensen. 

 
 
Toktet var delt inn i 4 etapper og startet lørdag 13/7 i Tønsberg hvor fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes, 
overrakte oss korn og ønsket oss vel avgårde. Vi dro sørover til Sandefjord for å plukke opp Gaia. Ordfører 
Bjørn Ole Gleditsch ønsket oss god bør videre og overrakte hvalkjøtt i gave. Deretter gikk ferden videre til 
Stavern for overnatting. Før avreise dagen etter ble det overrakt larvikitt fra ordfører Rune Høiseth. Vi ankom 
Porsgrunn hvor vi lå ved «Du verden vitensenter» og deltok på aktiviteter for barn dagen etter. 
 
Gaia måtte ta av masta og legge den igjen siden de ikke hadde mulighet for å legge den ned når vi skulle 
passere under lave bruer. 
 
Tirsdag 16/7 ankom vi Skien hvor det var en markering og de medbrakte gavene ble overlevert til ordfører og 
fylkesordfører. Det var mange skuelystne som hadde møtt opp for å se 4 vikingskip samlet. 



Dagen etter startet vi opp gjennom slusene med Skien sluse som den første utfordringen. Med høy puls og 
svette panner kom vi oss gjennom og kunne puste normalt igjen. Deretter fulgte Løveid før vi hadde en flott 
seilas over Norsjø med ankomst til Akkerhaugen hvor vi fikk middag servert av Olavs menn. 
 
Fredag 19/7 ble det en travel dag med slusing i Ulefoss, Eidsfoss og til slutt Vrangfoss. Her hadde vi et langt 
opphold med 3 skip liggende i kamrene under det historiske minispelet fra Nesjar teaterforening. 

 
 
Lørdag bar det videre opp slusene i Lunde, Kjeldal og Hogga. 
Søndag 21/7 ankom vi Kauphamar hvor det ble overrakt brynesteiner som vi kunne ta med hjem. Vi fortsatte til 
Kvitseid der lokalbefolkningen hadde møtt mannsterke for å ta i mot oss.  
Mandag 22/7 forlot vi Kviteseid for en lang dagsetappe ned til Akkerhaugen for overnatting. Tirsdagen var det 
marked på Digernes. 
Onsdag 24/7 var det planlagt felles seilas over Norsjø, men her var vinden feil slik at det ble dytting. Vi sluset 
nedover og ankom Porsgrunn om kvelden hvor vi overnattet ved «Du Verden Vitensenter» 
Torsdag 25/7 skilte vi lag; Saga Farmann fortsatte mot Risør for å delta på trebåtfestivalen der, mens Saga 
Oseberg og Gaia vendte baugen hjemover.  
Lørdag 27/7 ankom Saga Oseberg Tønsberg. 
 
Toktet var en eventyrlig opplevelse selv om det var lange dager med mye jobbing. Vi ble bedre kjent med de 
andre båtlagene og lærte av hverandre. 
På Saga Oseberg oppdaget vi at vi kunne dytte med forteltet oppe slik at vi fikk ly for regn og vind. Vi fant også 
ut at det var bedre å lagre årene i baugen slik at de var ute av veien, men likevel lett tilgjengelige. 



 
 
Noen uhell underveis hadde vi også. Hos Saga Farmann ramlet råa av råbukken og skadet Anastasiia. Hun ble 
undersøkt på sykehus og returnerte til skipet dag etter. 
Gaia fikk en grunnstøting på tur opp kanalen, men fikk hjelp av en kranlekter for å komme løs. 
  
  
Dugnader 
Dugnadene er organisert med faste dager det meste av året på tirsdager kl 18-21 og lørdager kl 11-16. Ved 
opptak, utsetting og klargjøring til tokt av Saga Oseberg, samt ved eventer, har det vært utvidede dugnader. Vi 
hadde en lang sommerferie fra dugnadene. 
Arbeidet har bestått av vedlikehold av Saga Oseberg og utstyr til skipet iflg vedlikeholdsplan. Verktøy og utstyr 
som telt, kokeutstyr. Opparbeidelse og vedlikehold av Vikingodden, samt noe (lite dette året) arbeid med 
Klåstadskipet. For å effektivisere dugnadene har vi samarbeidet med Farmann Båtlag og koordineringen av 
dugnadene har blitt gjort av Kjersti Marken. 
Matgruppa Andrimne under ledelse av Anastasiia, har stått for en fantastisk forpleining under dugnadene. 
Dette har vært en kulinarisk opplevelse og sosialt lim i dugnadene.  
Takk for innsatsen til alle som bidrar! 
 
 
Event 
Eventer har vært planlagt og koordinert av Ole Harald og Steinar. I 2019 har vi hatt totalt 32 oppdrag med Saga 
Oseberg. For første gang forsøkte vi oss med faste roinger for turister og en mannskapspool. Erfaringene med 
dette har vært vekslende og vil bli evaluert før neste sesong. En kjempeinnsats fra de som var med!  
 
 
Eiendeler: 
Båtlaget har gjennom de få årene vi har eksistert opparbeidet en anselig mengde eiendeler, stort sett relatert 
til bruk av Saga Oseberg. Disse blir lagret på odden, i container på Trelleborgodden og på Kystkultursenteret. 
Fra mars 2020 har vi felles lager sammen med Vikinger i Vestfold. Knut Audum og Per Wold har gjort en 
fantastisk jobb med å holde oversikt over eiendelene våre. 
 
 



Valgkomiteen har i år bestått av: Kjersti Aas Hansen, Beate Veian og Kari Bjerkan. 
 
Revisor har vært Knut Børge Knutsen. 
 
Økonomi: Båtlaget har i 2019 hatt en inntekt på nær 130.000 og utgifter på ca 66.000 noe som gir et godt 
overskudd. Budsjetterte kurser er arrangert sammen med Vikinger i Vestfold og kostnadene er dermed dekket 
der. Totalt overskudd er kr 64.247,17. Arne har gjort en enorm jobb med å holde orden på penger ut og inn. 
 

 
 
Kurs- og opplæringsaktiviteter: 
Vi har arrangert kurs sammen med Vikinger i Vestfold. Det har blant annet vært mannskapskurs, seilkurs og 
sikkerhetskurs. I tillegg har vi gjennom ViV deltatt i fortellerkurs, vikingmatkurs, smedkurs med mer. 
Petter og Nina har laget et flott MotorSag-kurs og hatt opplæring av nye MotorSagførere. I tillegg har det vært 
kjørt praktiske øvelser blant annet med praktiske MOB-øvelser. 
Båtlaget har på den måten fått tilført mye kompetanse.  
 
Medlemsmøter: 
Det har vært arrangert syv medlemsmøter i 2019, med varierende men stort sett god medlemsdeltakelse. 
Referater fra noen av disse møtene er sendt ut til medlemmene på mail.  
 
Aktiviteter og arrangementer Båtlaget har deltatt på i løpet av året: 
Færderfestivalen 
Tønsberg Vikingfestival 
Tokt Telemarkskanalen 
Back to School 
Tønsberg Båtrace 
Faktastisk – Vikingsmeden 
Rydd Stranda-aksjonen 
 



 
 

 
Styret takker alle båtlagets medlemmer for den fantastiske innsatsen som blir gjort både på dugnader, i 
forbindelse med forskjellige tillitsverv i laget, på oppdrag, trening, tokt og ikke minst på gilder. 
 
Vi er stolte av å kunne ha en så aktiv medlemsmasse i ryggen når vi går inn i en ny sesong med Saga Oseberg. 
Også i 2020 skal Oseberg Båtlag være det foretrukne valget for vikinginteresserte sjeler J 
 
Beste båtlagshilsen Styret i Oseberg Båtlag 

 


